
นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็เมอรัล  กรีน 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น.

ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้าจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสภุาวดี  ปผุาลา (ประธานกรรมการ) 

2.นางสาวเพ็ญนภา  ศรีปรัชฌาย์

3. นางสายใจ กสุสต๊าฟซอน

4. นางเมลานี เด วิท

5. นายโรเบิรต์ วีลีคเก้

ฝ่ายบริหารจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอริยา  สนุทรวิภาต ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

2.นางสาวจนัจิรา  แซเ่จียม ผู้จดัการหมู่บ้านจดัสรร

เร่ิมการประชมุเวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 9/2019 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2562

มติที่ประชุม: คณะกรรมการมีมติอนมุติรายงานการประชมุเมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2562

สถานะ:  ด าเนินการแล้วเสร็จ

วาระที่ 2 ค่าบ ารุงรักษาส่วนกลาง

2.1 การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ค้างช าระค่าส่วนกลาง: ฝ่ายบริหารจดัการได้เสนอใบเสนอราคาค่าธรรมเนียมการ

ว่าความของทนายในศาลแพ่ง ค่าธรรมเนียมเร่ิมต้นที่ 8,000 บาท ถึง 15,000 บาท ต่อผู้ ค้างช าระหนึ่งราย โดยค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่าเดินทาง
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มติที่ประชุม: คณะกรรมการมีมติแต่งตัง้ทนายรัชชา  เป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนการด าเนินคดคีวามทางแพ่งกบัสมาชกิ 

บ้านเลขที่ 357/45 และ 357/46 ท่ียงัคงค้างช าระค่าส่วนกลาง  โดยค่ามีธรรมเนียมทางทนายความ 8,000 บาท ต่อผู้ ค้างช าระ

หน่ึงราย

สถานะ: ยงัไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชมุครัง้ถดัไป

2.2 ผู้ค้าช าระค่าส่วนกลางรอบการจัดเก็บประจ าปี 2562: ฝ่าบริหารจัดการได้ด าเนินการจัดส่งจดหมายทวงถาม

ฉบับที่สอง เพื่อช าระค่าส่วนกลาง ตามใบแจ้งหนีง้วดที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562  หลงัจากมีการจดัส่ ง

จดหมาย ได้มีสมาชิกบ้านเลขท่ี 357/4 ติดต่อขอช าระค่าส่วนกลางโดยการผ่อนช าระ

มติที่ประชุม: คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการด าเนินการจดัส่งจดหมายทวงถามช าระค่าส่วนกลางฉบบัที่ 

3 ในเดือนตลุาคม 2562 ไปยงัสมาชิกที่ยงัคงมียอดค้างช าระค่าส่วนกลาง

สถานะ: ยงัไม่แล้วเสร็จและติดตามในการประชมุครัง้ถดัไป

วาระท่ี 3 พื้นท่ีส่วนกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1 ระบบประตูทางเข้าอตัโนมติั: ฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการด าเนินเรื่องขอ้ตกลงการรบัประกนัระบบประตูทางเขา้
อตัโนมตักิบัทางบรษิทั ทอ็บซซีทีวี ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเริม่ต้นการรบัประกนัตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน 2562 ถงึ 24 กนัยายน 
2563 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบรายละเอยีด 

สถานะ:  ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

3.2 ทาสีคลบัเฮ้าท์:     ได้มีการน าเสนอใบเสนอราคาจากผู้รบัเหมา 3 ราย ; โดยราคาในการด าเนินการทาสีภายนอก
อาคารเริม่ตน้ที ่38,000 บาท ถงึ 114,000 บาท ซึ่งฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอราคาค่าแรงส าหรบังานทาสจีากผูร้บัเหมา
อีก 3 ราย (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าสแีละวสัดุอุปกรณ์) โดยค่าใช้จ่ายเริม่ต้นที่ 12,000 บาท ถึง 36,000 บาท  แต่เนื่องจาก
ปัญหาน ้ารัว่จากรอยแตกของดาดฟ้าท าใหฝ่้ายบรหิารจดัการไดแ้นะน าใหเ้ลื่อนการด าเนินการทาสแีละน าไปพจิารณาในที่
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิให้มีการเลื่อนการพิจารณาเรื่องการทาสีคลบัเฮ้าท์ไปพิจารณาในที่ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
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3.3 สายอินเตอรเ์น็ทหย่อน:     ฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าส่งจดหมายรอ้งเรยีนไปยงัส านักงานใหญ่ของบรษิทั ทโีอท ีสามบี
บ ีและ ทรูคอปเปอเรชัน่ โดยผูจ้ดัการของบรษิทัทโีอท ีสาขาหวัหนิได้เขา้ตรวจสอบปัญหาและแจง้ว่าสายอนิเตอร์เน็ทใน
ส่วนของบรษิทัทโีอทนีัน้ปกตไิม่มกีารหย่อนคลอ้ย 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการติดตามบรษิัทอินเตอร์เน็ทที่เหลอือีก 2 บรษิัทให้เขา้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสายอนิเตอรเ์น็ทหย่อนคลอ้ย 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.4 ซ่อมแซมก าแพงทางทิศเหนือ: มรีอยแตกหลายจุดตอ้งไดร้บัการซ่อมแซม เน่ืองจากมคีวามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะที่
หลากหลาย การซ่อมแซมก าแพงฝัง่ทศิเหนือจงึจะด าเนินการตามแผนการซ่อมแซมของผูต้รวจสอบก าแพง 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาผูร้บัเหมาโดยอ้างองิการการท างานตามแผนงานจากผูต้รวจสอบ
ก าแพง 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.5 กระจกจราจร:     คณะกรรมการมีการเสนอให้ด าเนินการติดกระจกจราจรหันไปยงัถนนฝัง่ทางทิศเหนือใกล้กับ
คลบัเฮา้ท ์ แต่บรเิวณดงักล่าวไม่มเีสาส าหรบัตดิตัง้กระจกจราจร 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจเชค็หาจดุตดิตัง้กระจกจราจรเพิม่เตมิทีเ่หมาะสม 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.6 น ้าพุสระว่ายน ้า:     สมาชกิในหมู่บ้านไดม้กีารน าเสนอใหม้กีารเปลี่ยนรูปแบบน ้าพุสระว่ายน ้า  โดยไดม้กีารเลอืกซื้อ
หวัน ้าพุในราคา 1,020 บาท  และมกีารจดัท าแผนส าหรบัฝาครอบน ้าพุเพิม่เติมพื่อเพิม่ความปลอดภัยของเด็ก โดยฝ่าย
บรหิารจดัการจะช่วยด าเนินการตดิต่อผูร้บัเหมาเพื่อขอใบเสนอราคา 

มติท่ีประชมุ: เลื่อนการพจิารณาหวัขอ้น้ีไปยงัการประชุมครัง้ถดัไป 

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.7 การเปล่ียนฝาบ่อพกัน ้าเสีย:     เทศบาลเมืองหวัหินได้จดัท ารายงานโดยมีการแนะน าให้เปลี่ยนฝาบ่อพกัน ้าเสีย
เน่ืองจากสภาพไม่ไดคุ้ณภาพ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการติดต่อหน่วยงานเทศบาลเพื่อขอใบเสนอราคา คุณมาดี
หวัหน้าฝ่าย าบดัน ้าเสยีเทศบาลเมอืงหวัหนิยนืยนัทีจ่ะตรวจสอบและเสนอราคาส าหรบัการเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขฝาปิดท่อ
ระบายน ้าหลงัจากวนัที ่15 ตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการตดิต่อผูร้บัเหมาเพิม่เตมิอกี 2 รายเพื่อขอใบเสนอราคา 

สถานะ:  ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 



นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
   357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

3.8 ไฟสระว่ายน ้าท่ีเปิดไม่ติด: ฝ่ายบรหิารจดัการไดเ้สนอใบเสนราคาใหม่ส าหรบัการเปลี่ยนโคมไฟสระว่ายน ้า จาก
โคมไฟแบบฮาโลเจนเป็นแบบแอบอดี ีตามสเปคเดมิของสระว่ายน ้าทีเ่คยใชโ้คมไฟแอลอดีมีาก่อน และหลอดไฟแอลอดีจีะ
ช่วยประหยดัพลงังานไดด้กีว่าและมอีายุการใชง้านทีน่านกว่าแบบฮาโลเจน 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิให้ซื้อโคมไฟ LED 2 โคม ทดแทนโคมไฟฮาโลเจน มรีาคารวมเป้นจ านวนเงิน 
10,000 บาท โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะจดัท าเชค็เงนิสดและใหช้่างเทคนิคของฝ่ายบรหิารจดัการเขา้ด าเนินการเปลี่ยนโคม
ไฟสระ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.9 การติดตัง้รางน ้าฝนรอบคลบัเฮ้าท์:    ฝ่ายบรหิารจดัการน าเสนอรางน ้า 2 รปูแบบ แบบที ่1 ราคา 39,200 บาทและ 
42,350 บาท  โดยเป้นการตดิตัง้รางน ้า 2 เสน้ เสน้ที ่1 ตดิตัง้บรเิวณหลงัคาคลบัเฮา้ท์และเสน้ที ่2 ตดิตัง้ทีบ่รเิวณใตด้าดฟ้า 
แบบที ่2 เป็นแบบรางน ้า 1 เสน้  มรีาคาประมาณ 26,000 บาท อย่างไรกต็ามปัญหาน ้ารัว่บรเิวณดาดฟ้าจ าเป็นต้องไดร้บั
การแกไ้ขก่อน และรางน ้าควรจะคงรปูแบบเดมิของคลบัเฮา้ทไ์ว ้ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัใิหเ้ลื่อนหวัขอ้การตดิตัง้รางน ้าฝนไปพจิารณาในที่ประชุมใหญ่สามญัครัง้
ต่อไป โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะจดัเตรยีมขอ้มลูทีเ่หมาะสมและมลีะเอยีดทีค่รบถว้นชดัเจนในช่วงเวลานี้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีในครัง้ถดัไป 

3.10 เข็มขดัรดัถงักรองและเกจวดัแรงดนัน ้า:     ได้ด าเนินการเปลี่ยนเขม็ขดัรดัถังกรองปั้มใหม่ และเปลี่ยนเกจวดั
แรงดนัน ้าใหม่ เรยีบรอ้ยแลว้  และทางฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการช าระค่าใชจ้่ายกบัทางรา้นขายอุปกรณืสระว่ายน ้าวนิ
วนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ:  ด าเนินการเสรจ็สิน้ 

3.11 อุปกรณ์ออกก าลงักาย:     ลู่วิง่ออกก าลงักายเกดิการหยุดท างานขณะก าลงัใชง้าน, เครื่องออกก าลงักายซทิอพัและ
สายสลงิช ารุด เดมิบรษิทัจอหน์สนัไดน้ าเสนอใบเสนราคาค่าตรวจเชค็ที ่1,500 บาท แต่เน่ืองจากการตรวจสอบม ี3 รายการ
ท าให้ราคาส าหรบัการตรวจสอบเป็น 2,300 บาท โดยบรษิัทจอห์นสนั สามารถเข้าด าเนินการตรวจสอบได้ในวนัที่ 21 
ตุลาคม 2562 เครื่องออกก าลงักายซิทอพัไดด้ าเนินการสัง่ซื้อแล้วและจะด าเนินการจดัส่งในวนัที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมี
ราคาอยู่ที ่2,290 บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัใิห ้บรษิทั จอหน์สนัตรวจสอบเครื่องออกก าลงักายจ านวน 3 เครื่อง ในวงเงนิ 2,300 
บาท 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 
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3.12 ป้ายจ ากดัความเรว็:    เพื่อเพิม่ความปลอดภยัในพื้นที่ได้พจิารณาให้ตดิตัง้ป้ายจ ากดัความเร็ว 20 กิโลเมตร ต่อ
ชัว่โมงเพิม่เตมิภายในหมู่บ้าน  ซึง่ทางฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการจดัเตรยีมเชค็เงนิสดเพื่อช าระค่าจดัท าป้ายโดยฝ่าย
บรหิารจดัการจะไดร้บัเชค็เงนิสดในอาทติยห์น้า 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัท าป้ายและตดิตัง้ป้ายโดยช่างเทคนิคของบรษิทับรหิารจดัการ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.13 ป้ายเตือนแสดงความลึกของสระว่ายน ้า: ฝ่ายบริหารจกัการน าเสนอรูปแบบตัวอย่างส าหรบัการทาสีป้าย
สญัญาณเตอืนระดบัความลกึของสระว่ายน ้า 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิใหด้ าเนินการจ าท าป้ายเตือนโดยการทาสใีนรูปแบบที่ฝ่ายบรหิารจดัการน าเสนอ  
โดยช่างเทคนิคของบรษิทับรหิายจดัการจะเป็นผูด้ าเนินการจดัท าป้ายเตอืน 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.14 ป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน ้า:     ฝ่ายบรหิารจดัการไดเ้สนอใหม้กีารจดัท าป้ายแสดงกฏระเบยีบการใชส้ระว่าย
น ้าทีด่เูป็นมาตราฐานและชดัเจน เนื่องจากป้ายทีใ่ชง้านอยู่ในปัจจุบนัมขีนาดเลก็และซดีจางจากแสงแดด งบประมาณในการ
จดัท าป้าย 2,200 บาทส าหรบัป้ายแบบตดิตัง้ถาวร และ 1,800 บาทส าหรบัป้ายทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิให้ท าการพจิารนาตรวจสอบกฎระเบยีบที่ใชใ้นปัจจุบนัก่อน  โดยทางฝ่ายบรหิาร
จดัการจะด าเนินการจดัส่งกฏระเบยีบการใชส้ระว่ายน ้าใหค้ณะกรรมการพจิารณา 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

3.15 ป้ายบอกสถานะค่าเคมีในสระว่ายน ้า:     คณะกรรมการอนุมตัใิหซ้ื้อป้ายบอกระดบัค่าเคมใีนสระว่ายน ้า (PH / CL) 
ขนาด โดยป้ายมขีนาด 85x60 ซม. ราคา 1,200 บาท  

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการสัง่ซื้อป้ายเรยีบรอ้ย โดยป้ายจะจดัท าแลว้เสรจ็ในสปัดาหห์น้า 

สถานะ:   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

หวัขอ้ทีถู่กเพิม่เตมิในระหว่างการประชุมครัง้นี้ส าหรบัวาระที ่3 พืน้ทีส่่วนกลาง และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

3.16 การซ่อมแซมหลงัคาคลบัเฮ้าส์ (ดาดฟ้า):     หลงัจากการด าเนินการตรวจสอบหลงัคาคลบัเฮาส์ จ าเป็นต้องมี
แผนการซ่อมแซมส าหรบัรอยรัว่ของดาดฟ้า โดยมงีบประมาณส าหรบัซ่อมแซมที ่70,000 บาทขึน้ไป  

มติท่ีประชุม: จากงบประมาณทีเ่กดิขึน้จากค่าใชจ้่ายนี้  ฝ่ายบรหิารจดัการแนะน าหวัขอ้น้ีพจิารณาในการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีครัง้ถัดไป โดยฝ่ายบริหารจดัการจะด าเนินการจดัหารูปแบบหลงัคาที่เหมาะสมและใบเสนอราคาการ
ซ่อมแซมปัญหาหลงัคารัว่ซมึ 
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สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 4 ภมิูทศัน์และงานสวน 

4.1 บ่อน ้าของหมู่บ้าน:     ต้นดอกบวัแดงช่วยท าให้น ้าใสสะอาดมากขึ้น  ฝ่ายบรหิารจดัการได้รบัดอกบวัแดง 6 ก่อ
เรยีบรอ้ยแลว้และไดด้ าเนินการปลูกดอกบวัลงในบ่อน ้าของหมู่บา้นทัง้สองฝัง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ: ด าเนินการเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

4.2 เติมดินบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อด้านหลงัคลบัเฮ้าท์ และก าแพงทางด้านทิศเหนือ:    ไดด้ าเนินการสัง่ซื้อดนิเป็น
จ านวนเงนิ 900 บาท ค่าด าเนินการถมดนิบรเิวณทีเ่ป็นหลุมรอบคลบัเฮา้ท ์2,000 บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ: ด าเนินการเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

4.3 ท่อน ้าท่ีปล่อยน ้าสู่บ่อน ้าหมู่บ้าน:     บรษิทัท าความสะอาดท่อระบายน ้าได้รายงานขนาดของท่อน ้าทีป่ล่อยน ้าลงสู่
บ่อนน ้ามขีนาดเลก็และไม่สามารถรองรบัการระบายน ้าในช่วงฝนตกหนักได ้

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะตดิต่อบรษิัทท าความสะอาดท่อระบายน ้าและบรษิทัอื่น ๆ เพื่อขอใบเสนอราคาท่อ
การเปลีย่นท่อน ้าภายในเดอืนนี้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 5 สถานะทางการเงิน 

5.1 งบกระแสเงินสด:     คุณโรเบริต์เสนอรปูแบบของงบการเงนิและงบประมาณต่อทีป่ระชุมซึ่งแสดงค่าใชจ้่ายและรายได้
ของนิตบิุคคลตลอดทัง้ปี  

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการเห็นด้วยกบัรูปแบบทางการเงนิที่น าเสนอโดยคุณโรเบริต์ และมอบหมายให้ฝ่ายบรหิาร
จดัการ  จดัท างบการเงนิและงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการครัง้ต่อไป  

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

5.2 การช าระเงินค่าไฟฟ้า:     มเิตอร์ไฟฟ้าของนิตบิุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรนี  ตอนน้ียงัคงเป็นชื่อของบรษิทัเอ
เชยีร์กรุ๊ป พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด  ซึ่งฝ่ายบรหิารจดัการไดเ้สนอให้มกีารเปลี่ยนชื่อผู้ใช่มเิตอร์ไฟฟ้าให้เป็นชื่อของนิติบุคคล
หมู่บ้านจดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี  โดยฝ่ายบรหิารจดัการได้ด าเนินการติดต่อบริษัทเอเชียร์กรุ๊ป  และจดัเตรยีมเอกสารที่
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จ าเป็นต้องใช้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อให้
กระบวนการเปลี่ยนชื่อมเิตอรไ์ฟฟ้าเสรจ็สมบูรณ์  นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั  กรนี  จะตอ้งจ่ายค่ารบัประกนัมเิตอร์
ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นจ านวนเงนิ 14,000 บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลูและอนุมตัใิหช้ าระค่าประกนัมเิตอรไ์ฟฟ้าเป็นจ านวนเงนิ 14,000 บาท 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 6 ข้อบงัคบั และกฏระเบียบ 

6.1 ข้อบงัคบั:    ขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัจะไดร้บัการปรบัปรุงและน าเสนอในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ถดัไป  
กฏและระเบยีบจะไดร้บัการปรบัปรุงเช่นกนั 

มติท่ีประชุม: หวัขอ้น้ีไดม้กีารตดิตามอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะกรรมการจะเริม่ด าเนินการแกไ้ขในบางส่วนเพื่อน าเสนอ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

6.2 ถงัขยะ:     ฝ่ายบรหิารจดัการไดน้ าส่งจดหมายแจง้เตอืนฉบบัทีส่องและพูดคุยกบัเจา้ของบ้านทีน่ าถงัขยะไวน้อกบ้าน  
ซึง่ในตอนน้ีเจา้ของบา้นไดด้ าเนินการจดัเกบ็ถงัขยะเรยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม; คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ: ด าเนินการเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

วาระท่ี 7 การตอบรบัจากลูกบ้าน 

อีเมลแ์ละจดหมายต่างๆ: ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 

วาระท่ี 8 การรกัาความปลอดภยั 

พนักรกัษาความปลอดภยั:     ประสทิธภิาพการท างานและสญัญารกัาความปลอดภยั  พนักงานรกัษาความปลอดภยั
ดูแลรกัษาป้อมรกัาความปลอดภยัและช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ บรษิัทรกัษาความปลอดภยัได้มกีารเปลี่ยนพนักงานใหม่
หลายคน  ใหม้กีารเขม้งวดญาตขิองสมาชกิไม่ใหเ้ขา้มาภายในป้อมรกัษาความปลอดภยั และการเปิดเพลงเสยีงดงัภายใน
หมู่บา้น 
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มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะก าชบัให้พนักงานรกัาความปลอดภยัคนใหม่ทราบถึงหน้าที่การงานของพวกเขา 
และไม่ให้มญีาติของสมาชกิในหมู่บ้านเขา้มาภายในป้อมรกัาความปลอดภยั และคอยเฝ้าระวงัเรื่องการเปิดเพลงเสยีงดงั  
และจดัหาไมก้วาดใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัส าหรบัท าความสะอาด 

วาระท่ี 9 การติดต่อส่ือสาร 

ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 

วาระท่ี 10 การบริหารจดัการ 

ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 

วาระท่ี 11 ก าแพงส่วนรวม 

การส ารวจก าแพง:     ข้อตกลงตามสัญญาที่น าเสนอโดย บริษัท ที. เอ. เทค ไม่ชัดเจน คณะกรรมการได้ขอเลื่อน
ก าหนดการการตรวจสอบก าแพงและพูดคุยเกี่ยวกบัสญัญาอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งทางบรษิัทท.ีเอ.เทค. ได้ขอยกเลกิการรบังาน
เน่ืองจากไม่สามารถเลื่อนก าหนดการในวนัที ่29 กรกฎาคม 2019 เป็นเดอืนถดัไปได ้  คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาให้
ด าเนินการตดิต่อไปยงับรษิทั ท.ีเอ.เทค. อกีครัง้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการไดด้ าเนินการตดิต่อกลบัไปยงับรษิทั ท.ีเอ.เทค เพื่อ
ด าเนินงานตามแผนงานต่อ ซึง่ทางบรษิทัท.ีเอ.เทค. ไดข้อเพิม่ราคาทีส่งูขึน้ส าหรบัการตรวจสอบก าแพงเป็นจ านวน 20,000 
บาทจากราคาเดมิ   ไดม้กีารรอ้งขอใหส่้งขอ้ตกลงตามสญัญาหลงัจากนัน้แต่ทางฝ่ายบรหิารจดัการยงัไม่ได้รบัขอ้มูลใด ๆ 
กลบัมาจากทาง บรษิัท ท.ีเอ.เทค   คณะกรรมการจงึมมีติและมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัการจดัหาหาบรษิัทตรวจสอบ
ก าแพงรายใหม่และขอใบเสนอราคาเพื่อเตรยีมความพรอ้มหากทาง บรษิทั ท.ีเอ.เทค ยนืยนัทีจ่ะยกเลกิการรบังานนี้ บรษิทั
ตรวจสอบก าแพงและวศิวกรรมรายใหม่ไดถู้กน าเสนอต่อทีป่ระชุม  โดยมคี่าตรวจสอบก าแพงอยู่ที ่20,000 บาท 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมีความกงัวลเกี่ยวกับความเสยีหายของก าแพงที่มีอยู่เดิมซึ่งจะมีการขยายพื้นที่ความ
เสยีหายเพิ่มเติม   คณะกรรมการจึงมคีวามจ าเป็นต้องแต่งตัง้วิศวกรโยธา คือคุณพีรพงษ์ จากกรุงเทพเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบก าแพง  โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอยู่ที่ 20,000 บาท และเริม่ด าเนินการส ารวจในวนัที่ 12-13 ตุลาคม 
2562 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

วาระท่ี 12 ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
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ไม่มหีวัขอ้เพื่อพจิารณา 

วาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืนๆ 

13.1 ถนนทางเข้าสาธารณะ:     คณะกรรมการไดข้อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัใตด้ าเนินการพฒันาปรบัปรุงถนน 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายจดัการกวาดหนิกรวดซึ่งขณะนี้ไดก้ระจายไปยงัพืน้ทีร่อบๆ เพื่อเตมิใน
หลุมบนถนน 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.2 การก าจดัแมลง:     ปัญหาปลวกขึ้นบริเวณคลับเฮ้าท์ และ การแก้ปัญหาการก าจดัแมลงในโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรเอ็มเมอรลั กรนี  คณะกรรมการอนุมตัิให้บรษิัท ที แอด เอ เป็นผู้ให้บรกิารก าจดัแมลงในบรเิวณคลบัเฮ้าท์  โดย
ค่าใชจ้่ายตามสญัญา 5,885 บาท ต่อปี 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจะขอใบเสนอราคาการก าจดัแมลงรอบหมู่บา้นและระบบระบายน ้า  โดย
เขา้บรกิาร 2 ครัง้ต่อปี 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.3 ขายทรพัย์สินส่วนกลาง (ช ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้):     จะด าเนินการขายแขนไม้กัน้รถยนต์ที่ช ารุด 
จ านวน 2 ชิน้ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัใิหด้ าเนินการขายแขนไมก้ัน้รถยนตท์ีช่ ารุด จ านวน 2 ชิน้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.4 การบ ารงุรกัษาพื้นท่ีแปลงเปล่า:     ผนังดา้นในของทีด่นิเปล่าควรไดร้บัการบ ารุงรกัษาเพื่อใหห้มู่บ้านมภีาพลกัษณ์
ทีด่ขี ึน้ โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะสอบถามไปยงับรษิทัเอเชยีรกรุ๊ป พรอพเพอรต์ีใ้หท้าสผีนังเหลา่นัน้เนื่องจากเป็นทีด่นิบุคคล 
ฝ่ายบรหิารจดัการไดแ้จง้ขอ้มูลใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ เกี่ยวกบับรษิทัเอเชยีกรุ๊ป พรอพเพอรต์ี้ ไดม้กีารวางแผนทีจ่ะ
สรา้งบา้นตวัอย่างเพื่อขายทีด่นิเปล่าและบา้นทีย่งัไม่ขาย 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการส่งอเีมลไ์ปยงับรษิทัเอเชยีรก์รุ๊ปพรอพเพอรต์ี ้เพื่อตดิตาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.5 รัว้ไม้ไผ่:     ช่างเทคนิคของบรษิัทบรหิารจดัการได้ด าเนินการติดตัง้รัว้ไม้ไผ่บรเิวณพื้นที่โล่งใกล้กบัทางเข้าของ
หมู่บา้น  เพื่อป้องกนัสุนัขจรจดัเขา้มาภายในหมู่บา้น เรยีบรอ้ยแลว้ 
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มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ:  ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 

13.6 ตดัต้นไม้ฝัง่ทิศเหนือ:     ต้นไมใ้หญ่บรเิวณทศิเหนือไดเ้กี่ยวกบัสายไฟฟ้าและรากของต้นไมไ้ดส้รา้งความเสยีหาย
ต่อก าแพงดา้นนอกทางทศิเหนือ  คณะกรรมการไดอ้นุมตังิบประมาณในการด าเนินการตดัตน้ไมเ้ป็นจ านวนเงนิ 3,000 บาท  
ผูร้บัเหมาไดด้ าเนินการเคลื่อนยา้ยและตดัตน้ไมท้ีส่่งผลกระทบกบัสายไฟฟ้าเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการรบัทราบขอ้มลู 

สถานะ: ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 

13.8 รปูภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั:     ไดเ้สนอใหม้กีารเฉลมิพระเกยีรตกิษตัรยิ์แห่งประเทศไทยดว้ยการตดิตัง้
พระบรมฉายาลกัษณ์ไวภ้ายในหมู่บา้น 

มตทิีป่ระชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะด าเนินการจดัหารูปแบบทีเ่หมาะสม ใบเสนราคา พรอ้มทัง้จุดที่
จะตดิตัง้

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.9 การอพัเกรดระบบกล้องวงจรปิด: กลอ้งวงจรปิดในปัจจุบนัเป็นแบบอะนาลอ็กและไม่เพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมมุมมอง
การมองเหน็ทีช่ดัเจนในบรเิวณทางเขา้หมู่บา้น 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิให้อพัเกรดระบบ CCTV จากระบบอนาล็อกเป็นระบบ HD โดยกล้อง HD 4 ตัว 
(พร้อมมอนิเตอร์) จะถูกติดตัง้รอบ ๆ ทางเขา้และวางกล้องที่เหลอื 2 ตวัไว้ใกล้กับสโมสรเพื่อเพิ่มมุมมองการรบัชม ซึ่ง
ขณะนี้มใีบเสนอราคา 1 ราย รอการเสนอราคาเพิม่เตมิ 

สถานะ:   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

หวัข้อใหม่ท่ีได้เพ่ิมเติมในระหว่างการประชุม ส าหรบัวาระท่ี 13 เร่ืองอ่ืน ๆ 

13.11 การอพัเกรดคลบัเฮ้าท์:     ปัจจุบนัโต๊ะท างานของผูจ้ดัการมขีนาดเลก็ และตูเ้กบ็เอกสารไม่เพยีงพอ 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการจะจดัหาโต๊ะท างานทีเ่หมาะสม (และตูเ้กบ็เอกสารหากจ าเป็น) 

สถานะ:   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.12 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร:์ ส าหรบัวธิกีารช าระเงนิแบบใหม่ในอนาคต แนะน าใหใ้ชเ้ครื่องพมิพเ์ลเซอร์ 

มติท่ีประชุม: คณะกรรมการอนุมตัิใหจ้ดัซื้อปริ้นเตอร์  โดยฝ่ายบรหิารจดัการจะด าเนินการจดัหาราคาของเครื่องปริ้น
เตอรแ์ละค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
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สถานะ:   ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

13.13 การอพัเกรดพื้นท่ีส่วนกลาง:     ในปัจจุบนัพืน้ทีส่่วนกลางมเีพยีงคลบัเฮา้ท ์/ ยมิ / หอ้งน ้า / สระว่ายน ้า 

มติท่ีประชุม: ฝ่ายบรหิารจดัการและคณะกรรมการก าลงัมองหาแนวคดิเพื่อเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิในพืน้ที่
ส่วนกลางเช่น สวนทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้ 

สถานะ: ยงัไม่แลว้เสรจ็และตดิตามในการประชุมครัง้ถดัไป 

ไม่มกีจิการอื่นทีจ่ะตอ้งหารอืจงึเลื่อนการประชุมเวลา 16.00 น 
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E-mail: office@theemeraldgreen. Phone: 062-9142462

  Minutes of the Committee Meeting Emerald Green Juristic Village 

Friday11th October 2019,  Time: 14.00 hours
       At office of the Emerald Green Juristic Village 

Committee members: 
1. Supavadee Puphala (chairperson)
2. Pennapa Sripuchcha
3. Saijai Sussatafson,
4. Melanie de Wit
5. Robert Vereeke

QPM: 
1. Ariya Suntonvipart      Operation Manager
2. Janjira Saejeam     House Manager 

The meeting started at 14.00 hours. 
Agenda 1  Approval of the previous minutes, dated 13 September 2019 
Result: The meeting resolve approval the minute of 13 September 2019  
Status:  Closed  

Agenda 2 Common Area Maintenance Fees 
- Legal actions for CAM Defaulters: QPM present a quotation of the lawyer fee for civil

court. Price for the lawyer fee start from 8,000 to 15,000 THB per case, price does not include 
court fee and travelling expense. 
Result: The committee resolve appointed to Mr. Ratcha to proceed with the civil court against the 
house number 357/45 and 357/46. The cost of lawyer fee is in the amount of 8,000 THB per case.  
Status: Open, follow up next board meeting. 

- CAM Defaulters 2019: QPM sent second notice to pay 2nd invoice cycle 2019 on 24 September
2019. After sending, house number 357/4 had contact to the JP for pay by installment.
Result: The meeting assigned management to send the third notice letter for October to the
member having outstanding unpaid common expense.
Status:  Open, follow up next board meeting.
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Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
3.1. Entrance barrier system: QPM finished warranty agreement with TOP CCTV of 

entrance gate. Start warranty on 24 September 2019 to 24 September 2020.   
Result: Board acknowledge. 
Status: Closed 

3.2. Clubhouse Painting: 3 quotations presented; prices range from 38.000 to 114.000 
baht for outer walls. QPM propose another 3 quotations of the labor cost for painting (not include 
the material) price range from 12,000 to 36,000 THB. However, due to the leaking water from the 
crack on the flat roof, management suggested the committee to repair the roof before painting. 
Result: Board approval to postpone clubhouse painting to next annual general meeting. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

3.3. Loose wires: QPM sent 2nd requesting letter to the head office of TOT, 3BB and true 
company. The manager of TOT company, Hua-Hin branch came to inspect the wire and state that 
the wire of TOT was not loose  
Result: Management will continue contact other 2 companies to fix loose wires. 
Status: Open, follow up next board meeting  

3.4. North wall repair: several cracks to fix, due to different quotes/ ideas. Northwall repair 
will be made according to plan of inspector.  
Result: QPM will contact contractors for quote based on plan of wall inspection.  
Status: Open, follow up next board meeting. 

3.5. Road mirrors: Board proposed another road mirror near clubhouse towards north 
road. However, no pole to attach mirror. 
Result: QPM and board will check good position/solution for extra mirror. 
Status: Open, follow up next board meeting.  
             3.6. Pool fountain: Proposal from member for small redesign pool fountain. Fountain 
nozzle price 1020 baht selected. Make plan for extra fountain cover head for safety of children, 
QPM assist to contact companies for quotes. 
Result: Postpone to next meeting. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
           3.7. Drainage lids replacement: Hua Hin Municipality provided report to change drainage 
lids due to bad conditions. QPM contact municipality for quote. Khun Madee confirmed to inspect 
and provide quote for changing and/or fixing the drainage lids after 15 of October 2019.   
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Result: QPM will contact other 2 companies for quotes. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

             3.8. Non-working pool lights: QPM propose new quote for the pool light by changing 
from Halogen to LED due to the original spec of pool light is LED and LED light bulb is more 
energy saving and has a longer lifespan than the halogen.  
Result: Committee approved to buy 2 LED light bulb instead of halogen, price totally 10,000 THB. 
QPM prepare cheque and QPM technician will replace the light bulb.  
Status: Open, Follow up for the next board meeting  
 
              3.9. Rain gutter for clubhouse: QPM present 2 style of gutter. Style 1 price at 39,200 
THB and 42,350 THB for a 2 line of gutter at club house, one near the flat roof and other gutter 
installed at under the roof deck. Style 2, 1 line gutter quote around 26,000 THB. However leakage 
problem of flatroof needs to be fixed first. And gutter could be inpact of original style of clubhouse. 
Result: board approved to postpone rain gutter to next general meeting. QPM will prepare proper 
and deeply information during this period. 
Status: Open, propose to the next annual general meeting. 
            3.10. Pool pump Clamp system and Pressure gauge: The new pool pump clamp 
system and pressure gauge has been installed and QPM already paid to the Win-Win shop. 
Result: Board acknowledges. 
Status: Closed  
               3.11. Fitness equipment: fitness treadmill stops when using, Sit up Exercise and sling is 
broken. Johnson company original inspection quote was 1,500 THB. Due to inspect 3 items, price 
for inspection is 2,300 THB, Johnson company is available for inspection 21 October 2019. Sit-up 
exercise machine is ordered and will be delivered 19 October 2019, price at 2,290 THB.  
Result: Board approved Johnzon Company to check on 3 machines for 2,300 baht.  
Status: open follow up next board meeting 
               3.12. Speed sign board: for extra safety place another 20km sign board in the village. 
QPM already prepare a payment voucher which the cheque will arrive on next week.  
Result:  Qpm will buy and install speed sign by QPM technician 
Status: open follow up next board meeting 
               3.13. Swimming pool depth warning signs: The management presented the sampling 
style for painting the pool depth warning signs. 
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Result: Board approved to paint the depth on pool sides by using proposed style. QPM technician 
will paint the pool depth warning signs   
Status: open follow up next board meeting 
              3.14. Swimming pool rules board: QPM proposed to have a nice clear rules board for 
the pool. Current one too small and fades away through sun. Budget 2200 for fixed or 1800 baht 
for movable board 
Result: Board approved check first current rules. QPM will send current rules to board. 
Status: open follow up next board meeting. 
              3.15. Swimming pool water condition signboard: Board approved to buy a swimming 
pool water level (PH/CL) signboard, Size of the signboard is 85x60 cm, price at 1200 baht.  
Result:  QPM had order the signboard to the shop but the signboard would be ready on next week  
Status: open follow up next board meeting. 
 
New item(s) added during this meeting for Agenda 3 Common Area and Infrastructure 
  3.16 Clubhouse (flat)roof repairment: After good inspection of the clubhouse roof. A 
repair plan for the leaking of the flatroof is needed. Budget for this would be 70.000 THB or up. 
Result: Due to the budget it could costs, management suggested to take this to next general 
meeting. QPM will look for good designs / quotes for roof leakages repairment. 
Status: open follow up next board meeting. 

Agenda 4 Landscaping and Gardening 
               4.1. Estate pond: Red lotus plants to help purify water, another 6 red lotus have been 
delivered and it has been planted in the estate pond of the village for both side.   
Result: Board acknowledge  
Status: Closed 
              4.2. Filling soil into sinking hole at back of clubhouse/north side wall Order for soil 
900 THB. Moving soil around clubhouse 2000 THB 
Result: Board acknowledge 
Status: Closed  
            4.3. Waterpipe to estate pond: Drainage cleaning company reported water pipe to pond 
is too small for heavy rainfalls. 
Result: QPM will contact drainage companies and other companies for providing quotes of water 
pipe replacement in pond this month.  
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Status: Open, follow up next board meeting 
 
Agenda 5 Finance 

 5.1 Cash Flow statement: Khun Robert proposed the pattern of financial statement and 
budget to the meeting which shown the expense and income of the JP throughout the year. 
Result: Board agreed with the financial format proposed by Khun Rebert and assigned QPM to 
provide summarize of financial statement and budget on the next board meeting. 
Status: Open, follow up next board meeting 
       5.2. Electric bill payment: Electric meter of the Emerald green is now under the name of 
Asia group, the management proposed to change the electric meter name to the Emerald Green 
Juristic Person. QPM contact the Asia group company and prepare all document needed in order 
to hand in and register to PEA. In order to completed the process of changing the electric meter 
name, the JP has to pay for the electric meter warranty to the PEA amount of 14,000 THB   
Result: Board acknowledged and approved for the electric meter warranty amount of 14,000 THB. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 6 By-laws & Rules 
            6.1. By-laws: Current by-laws will be revised and presented at next AGM. Rules & 
regulation will also be revised.  
Result: Ongoing item. Board will start making some revisions to propose. 
Status: Open, follow up next board meeting(s). 
             6.2. Garbage Bins: QPM sent second notice and talk with homeowners to put bin. Now all 
homeowners keep bin inside house. 
Result: Board acknowledge  
Status: Closed 
 
Agenda 7 Feedback 
Emails and letters: no items 

Agenda 8 Security 
Guards: Work-performance and contract of security. Guards maintain their hut and help out on 
extra items. Security Company have provided a lot of new faces. Family members / play music. 
Result: QPM will instruct new guards also of their working duties. No family members/ loud 



นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 
Emerald Green Housing Estate Juristic Person 

357 หมู่ท่ี 13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์77110 
   357 Moo.13 Tab Tai Sub District, Hua-Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110 

E-mail: office@theemeraldgreen. Phone: 062-9142462 

 

 

music playing. Security guard will get better broom for cleaning 
Status: Open, follow up next board meeting. 

Agenda 9 Communication 
No items. 

Agenda 10 Management 
No items. 

Agenda 11 Perimeter Wall 
         Wall inspection: The contract aggreement present by T.A.Tech company is not clear.  Board 
would like to postpone the date for inspection and talking about contract again. T.A. Tech company 
then cancel job because them cannot postpone date from 29 July 2019 to next month. The 
committee was agree to contact T.A.Tech Company again. Management, then follow up T.A tech 
company to proceed this project, but unfortunately they had require higher price for coming to 
inspect the perimeter walls amount of 20,000 baht up from the original price. Contract agreement 
has been require after that but the management still have not get any information from T.A Tech 
company. Board member resolve and assigned the management to find a new company and 
quotation for prepare if T.A. Tech Company insist to cancel for this job. The new 
company/engineering has been present to the meeting, the cost of inspection is at 20,000 THB  

Result: The committee concern about the damage of the existing wall which the crack shall be 
expand more area thus the committee had necessary appointed to qualified Civil Engineer Khun 
peerapong from Bangkok for wall inspection, price at 20,000 THB. The work will start at 12-13 
October 2019.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 

Agenda 12 Annual General Meeting 
No items. 

Agenda 13 Other Matters 
              13.1. Public Entrance Road: the board has requested local Thap-Tai government to 
resurface road 
Result: Board assigned management to sweeping the cobblestone which now already spread out 
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to other area in order to refill in the hole on the road. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
             13.2. Pest Control: Termite problem in clubhouse and pest control solution for Emerald 
Green. Board approved and selected T and A Company for pest control service for clubhouse 
area, Contract price is in the amount of 5,885 THB per year.  
Result: QPM will get quotations for a pest control solution around the village, service 2 times a 
year in the sewage system. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
          13.4. Sell common asset (broken and cannot fix):2 damaged old barrier gates will be 
sell. 
Result: Approved by board and QPM will sell 2 old barrier gates. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
             13.5. Maintenance empty plots: inner walls of empty plots should be maintenance for 
overall better look of the village. QPM will ask Asia Group to repaint those walls as it’s their private 
land. QPM informed the Board members that Asia Group is planning to make a proper show 
house to sell the unsold land plots/houses. 
Result: Board assigned QPM to sending an email to the Asia Group for more information.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
          13.6. Bamboo fence placement:  
QPM technician has installed bamboo fence on open spaces near entrance of the village to 
prevent stray dogs from entering.  
Result. Board acknowledge  
Status: Closed  
          13.7. Cut trees on north side: big trees on north side interfere with electric wires and the 
roots weaken the outer north wall. Board approved budget of 3000 THB. Contractor has removed 
the tree and cutting the tree which impact to the electric cable.   
Result: Board acknowledge 
Status: Closed 
             13.8. King’s Picture: Proposal to honour the king of Thailand with a portrait placed in the 
village. 
Result: QPM and the board will look for design, quotations, placement. 
Status: Open, follow up next board meeting. 
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          13.10. CCTV upgrade: current CCTV is analog and not enough to cover and have clear 
view of entrance area. 
Result: Board approved to upgrade the CCT V system from analog to HD. Additional 4 HD 
cameras (with monitor) will be installed around entrance and place the 2 left over camera near 
clubhouse for extra view. Currently 1 quotation, waiting for more quotations. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

New item(s) added during this meeting for Agenda 13 Other Matters 
13.11. Clubhouse upgrade: currently manager works on small desk. Not enough cabinet 

to put documents.  
Result: QPM and board will look for proper working desk (and cabinets if needed) 
Status: Open, follow up next board meeting. 

13.12. Laser Printer: for a future new way of paying. A laser printer is recommended. 
Result: board approved. QPM will look for quotations of brands and also how much refills costs. 
Status: Open, follow up next board meeting. 

13.13. Common area upgrade: currently only have clubhouse/ gym/ toilet/ swimmingpool 
Result: QPM and board will look for ideas to add more facilities to the common area e.g. better 
garden.  
Status: Open, follow up next board meeting. 
 
There being no other business to discuss, the Meeting was adjourned at 16.00 hours 
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